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Runko-ohjattavia metsätraktoreita 

s. runko-ohjattava pyörätraktori on 
alkanut Amerikassa viime vuosina syr
jäyttää metsäajossa etupyö räohjattavaa 
pyörätraktoria. Tämä johtuu mm . siitä , 
että etupyöräoh jattava pyörätraktori on 
vähemmän vakaa sivulle kaltevalla pin 
nalla ja vaat ii suuren tilan kaartei sa. 
Sen sijaan ns. runko -ohjattava pyörä
traktori , jonka runko on keskeltä nivel
tyvä ja hydraulisilla ylintereiUä oh-

Kuva 1. Etupyörillä ohjattavan pyora
troktorin varjopuolena on suuri kään
töalue, koska takapyörät eivät kaar
teissa kulje etupyörien jälkiä. 
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Kuva 2. Runko-ohjattavan pyörätrak
torin takapyöröt seuraavat kaarteissa 
etupyörien .,älkiä. Sivulle kaltevalla 
kaarrepinnal a siirtyy virheellisesti 
suunnitellun traktorin painopiste hel
posti tukitason yli, niin että traktori 
kaatuu. Tällainen on kuvan ylimmäi
nen traktori. Parhaiten suunniteltu sen 
sijaan on alin traktori, joka on suh
teellisen lyhyt, niin että raide- ja ak
seliväli ovat likimain yhtä pitkät. 
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jattava, on vakavuutensa, pienen kääntö
säteensä ja kaarteissa taka- ja etupyö
rien hyvän toistensa seuraamisen ja siitä 
johtuvan traktorin pienen tilantarpeen 
takia maastokelpoisempi . 

Runko-ohjattavia pyörätraktoreita on 
parin viime vuoden aikana kokeiltu myö 
Ruotsissa . Seuraavassa esitellään muu 
tamia runko-ohjattavia metsätraktori
merkkejä. 

1. Timberjack 

Kanadalaisessa Timberjack malli 200 
D traktorissa on 61 hv dieselmoottori , 
nelipyöräveto, 6-kudoksiset mata lapaine
renkaat 16.9 X 30", 8 nopeutta eteen ja 
2 taakse nopeuden eteen vaihdellessa 
2.4 ... 30 km/ h. Etuakseli on py ty-

tasossa liikkuva, mutta taka-akseli on 
jäykkä. Kaikissa pyörännavoissa on pla
neettavaihteet ja taka-akselissa on ta
sauspyörästön lukitsemislaite. Maavara 
on 47 cm, kääntösäde 1.8 m ja pinta
paine 0.17 . . . 0 .28 kg/cm2 • Traktorin 
paino puskulevyineen ja takavintturei 
neen on 3 .6 tn. 4-nopeuksisen vintturin 
uurin vetovoima on 5.5 tn ja veto

nopeus 18 .. . 107 m/min. Vintturiköysi 
kulkee nivelrullien ohjaamana. Timber
jackin hinta on n . 3.9 rnilj. mk. Myyjä: 
Osakeyhtiö Ekströmin Koneliike. 

Konetta on käytetty pääasiassa koko
naisten puunrunkojen juontoon, mutta 
myös perävaunun, laikkurin ym. veto
ajoneuvona. Kuorrnausta varten se voi
daan varustaa kouranosturilla tms. 
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Kuva 3. Timberjack 
malli 200 D. 

Kuva 4. Kokonais
ten runkojen juon
toa Garret Tree 
Farmer traktori lla . 

2. Garret Tree Farmer 

Amerikkalaisessa Garret Tree Farmer 
traktorissa on 30 tai 48 hv ben iini- tai 
dieselmoottori , neli pyörä veto, 10 X 28" 
renkaat, 4 nopeutta eteen suurimman 
nopeuden ollessa 20 km/h. Maavara on 
43 cm, kääntösäde 1.8 m. Etuakselin 
liikkumisvara pystyta ossa on 45 cm. 
Takavintturin suurin vetovoima on 5.4 
tn. Paino 48 hv moottorilla varustet
tuna on 2.8 tn. 

Ruotsissa VSA suoritti keväällä 1961 
lyhytaikaisen kokeilun Garret traktorin 
käytöstä. Kokeilu suoritettiin verrattain 
tasaisessa maastossa siemenpuuhakkuu
alueella leimikon tiheyden ollessa 160 
m3/ha. Puut juonnettiin joko tukkeina 
ja paperipuulatvoina tai -runkoina tahi 
kaikki puut kokonaisina runkoina. Pui
den latvapäihin oli jo ennen juontoa 
ki in nitetty apuketjut, joilla puut kiinni
tettiin traktorivintturin pääköyteen. Puut 
vinssattiin aivan traktorin taakse juonto-
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kaaren päälle. Työryhmässä oli traktorin 
kuljettaja ja apumies . 

Kokeiluissa puiden järeys oli tukki
juonnossa 0.17 k-m3/ tukki ja 0.10 k-m3/ 

paperipuurunko ja kokorunkojuonnossa 
0.62 k-m3/ runko. Keskim. kuorman 
koko oli tukkijuonnossa tukkien osalta 
6 ... 12 kpl eli 1.0 . . . 2.1 k-m3 ja pa-
peripuiden osalta 10 . .. 14 kpl eli 1.0 
... 1.4 k-m3 sekä kokorunkojuonnos a 
5 kpl eli 3 .10 k -m3 . Traktorin suurin 
vetokyky edellytti 4 ... 4.5 k-m3 :n kuor
maa kokorunko ina. Traktorin nopeus oli 
tyhjänäajossa 4.4 . . . 4 .7 km/h ja kuor-

Kuva 5. Varosto
työn järjestelyn hel
pottamiseksi runko
ohjattaviin trakto
reihin on saatava
na lisälaitteeksi eri
mallisia haarukka
kuormaimia. 

Kuva 6. Runko-oh
jattavaan troktori in 
kytketyn perävau
nun kuormaamista 
varten on trokto
riin tässä asennettu 
kouranosturi. Ku
vassa näkyvä perä
vaunu on VSA :n 
uusi troktoriperä
vaunu, jonka eri
koisuutena ovat 
mm. suuret, 14x30" 
kokoiset pyörät. 

mattuna-ajossa 3.0 ... 4.1 km/ h . Työ 
ajan rakenne oli sellainen, että molem
missa juontomenetelmissä kului teho 
työajasta 200 m:n matkalla kuonnauk
seen 4 1 .. . 42 %, purkamiseen 12 . . . 
21 %. tyhjänäajoon 14 .. . 18 % ja 
kuormattuna-ajoon 15 ... 29 % . Kes 
kim. tuotos oli 200 m :n matkalla tukki
juonnossa 4.7 k-m3/ h ja kokorunko
juonnossa 13.4 k-m3/ h. Vastaavat luvut 
400 m:n matkalla olivat 3.7 ja 9.1 k-m 3/ 

h. Tuotos oli siis 200 ... 400 m:n mat
kalla kokorunkojuonnossa 2.5- . .. 3-
kert2inen tukkijuontoon verrattuna . 
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Kuva 7. " Stålhäs
ten" kokeilutraktori 
telavaunuineen. 

Traktori osoittautui ajo-ominaisuuk
siltaan hyväksi , maastokelpoiseksi ja 
käyttövarmaksi sekä huoltonsa puolesta 
helppohoitoiseksi. Suurimmat vaikeudet 
konetta kokorunkojuontoon käytettäessä 
syntyivät varastotyön järjestelyssä. 

3. Muita amerikkalaisia runko
oh jattavia metsätraktoreita 

Amerikassa on rakennettu useita 
runko-ohjattavia metsätraktoreita, kuten 
Michigan PL 75, Mark IV Forwarder, 
Dowty Forwarder, Harrison Pulpwood 
Harvester ym. Nämä ovat yleensä 4-
pyörävetoisia ja samalla nopeudella 
eteen ja taakse kulkevia sekä 48 . .. 115 
hv moottorilla ja suurilla samankokoi 
silla pyörillä varustettuja. Rengaskoko 
on tavallisesti 15 X 24 ... 34" . Kuorma
tila on 2.5 .. . 3 .9 k-m3 . Koneiden pai
not ovat n. 8 tn :n luokkaa. Ajoneuvot 
ovat usein varustetut joko hydraulisella 

kouranosturilla taakkoina kuormausta 
varten tai hydraulisesti ylöskääntyvällä 
haarukalla nippuina kuormausta varten. 

4. "Stålhästen" 

Ruotsissa on lähinnä kokeilumielessä 
rakennettu hydraulisesti runko-ohjattava, 
juontoon tarkoitettu ajoneuvo " Stål
hästen", "Teräshevonen". Sen muodos
tavat 2-pyöräinen, telaketjuilla varustettu 
13 hv traktori ja kardaanivetoinen tela
vaunu. Ohjaamo on traktorin ja tela
vaunun välissä. Traktorissa on vaihteita 
4 eteen ja 4 taakse nopeuksien ollessa 
samansuuruiset kumpaankin suuntaan. 
Traktorin pituus on 4.37 m, paino 1.4 tn 
ja kuorman koko 2 m3 . Ajoneuvo on 
hyvin maastokelpoinen ja se on varus
tettu kauko-ohjattavalla juonto- ja kuor
mausvintturilla. 

J. S. 
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Erilaiset hankintamenetelmät polttohakerankojen 

valmistuksessa ja kuljetuksessa 

Kuva 8. Tä lla ista o li suurin osa metsi
köistä, joissa tehtiin polttohakerankoja. 

Polttohakerankojen hankintamenetel
mien kehittämiseksi on viime aikoina 
suoritettu runsaasti kokeiluja ja tutki
muksia. Tällainen tutkimustoiminta on 
ollut lähinnä Pienpuualan Toimikunnan 
tehtävänä, ja luonnollisista syistä myös 
Valtionrautateiden Polttoainetoimisto/ 
V APO on osoittanut suurta kiinnostusta 
näihin tutkimuksi in. iinikään Metsä-
teho on Pienpuualan Toimikunnan ra
hoittamana suorittanut useita asiaan 
liittyviä tutkimuksia. Näihin kuuluu mm. 
polttohakerankojen erilaisten hankinta
menetelmien vertailu. 

Tutkitut hakerankojen hankintamene
telmät olivat seuraavat. Pitkän rangan 
valmistus roukkupinoon, kolmioristikol
le ja vipparoukkupinoon sekä 2-m ran
gan valmistus pinoon. Kuljetusvälinee
nä käytettiin Jallu-kärriä, maatalouskär
ryjä sekä talvella parirekeä. Kolmioris
tikot ja 2-m ranka ajettiin puoliksi 
Jallu-kärriUä, puoliksi maatalouskär
ryillä, roukkupinot kokonaisuudessaan 

Kuva 9. Kolmioris
tikko. 



Kuva 10. Roukku
pino (huom. jalak
set). 

Kuva 11. Vippa
roukku. 

Kuva 12. 2-metristä 
hakerankaa pinos
sa. 
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Jallu-kärrillä ja vipparoukkupinot talvi
ajona reellä. 

Hakkuun osalta tutkittiin kahta työn
tekijää . Työntekijä 1 oli metsätöihin 
täysin perehtynyt, jota vastoin työnteki
jä 2 oli jossakin määrin tottumatto
mampi. Työntekijä 2 käytti moottori
sahaa, kun taas työntekijä 1 työskenteli 
yksinomaan käsityövälineillä. 

Tarkoituksena oli suorittaa ajo niin , 
että sama mies olisi ajanut koko tavara 
määrän. Talviajon osalta jouduttiin kui
tenkin tutkimaan toista miestä. 

Hakkuun osalta voidaan eri hankinta
menetelmistä todeta seuraavaa. Kaikkein 
hitainta on ollut 2-m rangan teko pi
noon. Vipparoukkupinoon teko on ollut 
n. 10 % ja roukkupinoon teko 16 ... 
20 % nopeampaa kuin 2-m tavaran teko 
pinoon. Edullisinta on ollut pitkän ran
gan valmistus kolmioristikolle. Siinä on 
saavutettu 31 ... 35 % :n työajan säästö 
verrattuna 2-m rangan tekoon pinoon. 
Syynä tähän on ennen kaikkea, että kol
mioristikolle tehtäessä jää aikaavievä 
kehysrakennelman teko kokonaan pois. 
2-m rangan valmistuksen hitauteen on 
pääsyynä, että katkaisuun kuluu hyvin 
runsaasti aikaa verrattuna muihin han
kintamenetelmiin . 

Hakkuun osalta pyrittiin tutkimaan 
myös keskimääräisen rungonkoon vai
kutusta ajanmenekkiin . . Tällöin rajoitut
tiin vain niihin työnosiin, joihin run
gonkoon voidaan katsoa vaikuttavan 
(kaato, karsiminen ja katkominen). 
Työntekijän 1 osalta tutkittiin kahta 
palstaa, joilla keskimääräinen läpimitta
ero oli 1.5 cm (8 cm ja 6.5 cm) . Pie
nempiläpimittaisessa leimikossa kului 
kuutioyksikköä kohti 56 % enemmän 
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aikaa. Tällöin oletettiin muut työvai
heet molemmilla palstoilla samansuurui
siksi. Työntekijällä 2 oli vastaava läpi
mittaero 1.2 cm ja ajanmenekkiero 
29 %. 

A j o n osalta voidaan todeta seuraa
vaa. Nopeinta on ollut 2-m rangan ajo 
Jallu-kärrillä . Maatalouskärryillä ajet
taessa on tuotos ollut 13 % pienempi. 
Roukkupinojen ajo on ollut 5 % hitaam
paa kuin 2-m tavaran ajo Jallulla . Mikäli 
kuormaus tässä tapauksessa olisi voitu 
kokonaisuudessaan suorittaa hankinta
menetelmän edellyttämällä tavalla yhtenä 
yksikkönä, olisi roukkujen ajo nopeutu· 
nut 9 % . Kolmioristikoiden ajo maa
talouskärryillä on ollut 4 % nopeampaa 
kuin Jallu-kärrillä . Verrattuna 2-m ran
gan ajoon on se ollut 14 ... 18 % hi
taampaa. Hitainta on ollut vipparouk
kujen ajo reellä, 56 % hitaampaa ver
rattuna 2-m ajoon Jallulla . Tässä ta
pauksessa on tulos kuitenkin monien 
seikkojen vuoksi epävarma. Rangat ni
mittäin jouduttiin runsaan lumen vuoksi 
kuormaamaan yksin kappalein, ja ajon 
suoritti toinen mies kuin syksyllä. 

H a k k u u j a a j o y h d i s te t
t y n ä on pitkän rangan hankinta ollut 
kaikissa tapauksissa edullisempaa kuin 
hankinta 2-metrisenä. Vipparoukkujen 
osalta tämä kuitenkin on vain oletta
mus. Edullisin metsävarastomuodostel
ma on ollut kolmioristikko, jossa tuotos 
on keskim. 21 % parempi kuin 2-metri
sen rangan teossa pinoon. Roukkupinoil
la vastaava luku on 13 % ja hankinta
tavan edellyttämällä tavalla kuormattu
na 15 ... 16 %. 

M.K. 
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Eräitä työtä keventäviä kuormauslaitteita hevoskuljetukseen 

Ruotsalaiset tutkimuslaitokset VSA ja 
MSA ovat viime aikoina selvitelleet 
kuormauksen keventämistä hevoskul je· 
tuksen yhteydessä. Tähän ovat antaneet 
sysäyksen ennen kaikkea kuormaustyön 
osuuden kasvaminen ajomatkojen lyhen· 
tyessä sekä raskaan nostotyön aiheutta· 
mien selkäsairauksien estäminen. Seu· 
raavien kuormauslaitteiden käyttöä suo· 
sitellaan. 

1. Tavallinen kuormauskanki siihen 
kiinnitettyine kettinkeineen ja 35 cm pit· 
kine tukiputkineen. Nostettaessa tukki 
joutuu aluksi tukiputken kannattamaksi, 
jolloin kangen asentoa voidaan muuttaa. 
Kuormauskangen kuljettamista varten 
suositellaan sen kiinnittämistä päässä 
olevasta koukusta reen pankon takareu· 
naan lyötyyn renkaaseen. Laite soveltuu 
käytettäväksi lumettomassa tai vähä
lumisessa maastossa. 

Kuva 13. Tukin kuormausta kuormaus· 
kangella siihen kiinnitettyine kettinkei· 
neen ja tukiputkineen. Tukiputki on 
kiinnitetty koukulla kettinkiin. Tukki on 
oheisessa asennossa tukiputken va· 
rassa. 

Kuva 14. Jolu nos· 
Iin. 

2. JoLu on väkiviputyyppiä oleva 
nostin, joka soveltuu etenkin kiinnijää· 
tyneiden tukkien kuormaukseen. Kuor· 
mattaessa laite asetetaan tukin lähelle 
ja nosto suoritetaan pumppaamalla kä
densi jasta. 

3. MSA:n suunnittelema käsikäyttöi
nen nosturi on tarkoitettu lähinnä puu
tavaran kuormaukseen kumipyöräajo· 
neuvoihin . Nosturi on asennettu esim. 
Fössingen vaunun etuosaan. Nosturissa 
on kääntyvä, n. 1.5 m:n pituinen puomi , 
ja sen nostokyky on n. 650 kg. 
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4. HIAB 410 Bambino on käsikäyt
töinen nosturi. Siinä on täysin ympäri 
kääntyvä ja jatkettava, n. 1.45 m pitkä 
puomi. Nostokorkeus on 1.8 m lavan 
yläpuolelle ja nostokyky 0.65 m:n puo· 

Kuva 15. MSA:n 
suunnittelema käsi
käyttöinen nosturi 
Fössingen - vaunun 
etuosaan asennet
tuna. 

Kuva 16. Käsikäyt
töinen HIAB 410 
Bambino nosturi. 

milla 500 kg, mutta 1.45 m :n puomilla 
250 kg. Kokonaispaino on n . 63 kg. 
Hinta : 128 000 mk. 

J. s. 
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Kokonaisten runkojen juontokokeiluja Norjassa 

1. Norjan metsäntutkimuslaitoksessa on 
prof. Samsetin johdolla rakennettu " Sam
son" metsätraktori , joka on tarkoitettu lä
hinnä kokonaisten runkojen juontoon . Tässä 
pyörätelatyyppisessä traktorissa on 42 hv:n 
dieselmoottori , 2-rumpuinen vintturi sekä 
takaosassa hydraulisesti liikuteltava kuor
malava hydrau lisesti puristuvine sivutuki-

Kuv~. 17. No.~jalai
nen Samson met
sätraktori. 

Kuva 18. Kokorun
kojuontoa Unimog 
traktorilla. 

neen. Traktori on vielä kokeiluasteella . 
2. Norjassa on kokeiltu kokorunkojuon

toa myös Unimog-traktorilla , joka on va
rustettu 2-rumpuisella 3 tn :n vintturilla. 
Tuotoksen on ilmoitettu olleen hyvässä 
metsässä ja edullisissa olosuhteissa 3 mie
hen työryhmällä alle 1 km:n matkalla jopa 
300 k-m3/pv. ]. S. 
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Puutavaran hel ikopterikuljetuskokeilu Norjassa 

rettäessä puutavaraa 2.5 k-m3 :n nippui
na n. 700 m:n korkeudelta uittoväylään 
1.5 km:n matkalta n. 27 k-m3/ h ja 4 
km:n matkalta n. 21 k-m3/h. Kustan
nuksiksi on arvioit~ 1 820 Nkr/h eli 65 
Nkr/k-m3 • Helikopterikuljetus on siis 
kallista, mutta kokeilumaastossa se oli 
halvempaa kuin köysirata- tai traktori 
kuljetus. 

Norjassa on vaikeassa vuoristomaas
tossa kokeiltu helikopterin käyttöä puu
tavaran alkukuljetukseen. Käytetty heli
kopteri on A. Bel! 204 B. Sen ottama 
hyötykuorma on n. 1 500 kg. Puutavara
kuorma on kiinnitetty helikopterin alle 
kahden teräsköyden varaan, joiden lau
kaisu tapahtuu magneettisesti. Kuor
maus tapahtui helikopterin laskeutu
matta kiinnittämällä kuormanippu kou
kuilla renkaisiin . Tuotos on ollut siir- J. s. ~-

METSÄTEH O 

Kuva 19. A. Bell 
204 B helikopteri te
rösköysillö sidottui
ne kuormineen. 

Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton metsätyöntutkimusosasto 
Osoite : Rauhankatu 15, Helsinki 
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